Sveučilište u Dubrovniku
Povjerenstvo za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Broj: 1197-3/13
U Dubrovniku, 17. lipnja 2013.
Zapisnik
s 13. sjednice održane 17. lipnja 2013.
Sjednica je održana u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, s početkom u
8.30 sati, a nazočili su joj: dr. sc. Nenad Jasprica, predstavnik Instituta za more i priobalje,
predsjednik Povjerenstva, doc. dr. sc. Natalia Stagl Škaro, predstavnica Odjela za komunikologiju,
zamjenica predsjednika Povjerenstva, te članovi: dr. sc. Marija Dragičević, predstavnica Odjela za
ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Anamaria Bjelopera, predstavnica Odjela za elektrotehniku i
računarstvo, Ivica Ðurđević-Tomaš, predstavnik Pomorskog odjela, dr. sc. Sanja Žaja Vrbica,
predstavnica Odjela za umjetnost i restauraciju, dr. sc. Ana Gavrilović, predstavnica Odjela za
akvakulturu, Željko Miletić, predstavnik gospodarstva te Romano Radonić, predstavnik studenata.
Sjednici je nazočio i Matej Trpin, voditelj Ureda za kvalitetu, zadužen za sastavljanje zapisnika.
Sjednicu Povjerenstva je sazvao i predsjedavao joj je predsjednik Povjerenstva N. Jasprica koji je
predložio sljedeći
DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika s 12. sjednice Povjerenstva održane 13. svibnja 2013.;
2. Izvješće o pristiglim recenzijama i donošenje odluke o daljnjem tijeku postupka za
program specijalističkog diplomskog stručnog studija “Kliničko sestrinstvo” na
Sveučilištu u Dubrovniku.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
ad. 1.
Zapisnik sa 12. sjednice Povjerenstva jednoglasno je prihvaćen.
ad.2.
Predsjednik Povjerenstva N. Jasprica sažeto je izvijestio nazočne članove Povjerenstva o dosadašnjem
tijeku događaja u svezi prijedloga Stručnog vijeća studija „Sestrinstvo“ za izvedbom specijalističkog
diplomskog stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“ uslijed postojanja znatnog interesa za upis među
završenim studentima te nastavkom razvoja stručnih znanja u vidu diplomskog studija, nakon čega je
Senat Sveučilišta donio Odluku kojom se prihvaća isti prijedlog, a potom je izrađen Elaborat o
studijskom programu specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“ koji je
dostavljen ovom Povjerenstvu na postupanje. Slijedom navedenog, Povjerenstvo je na sjednici
održanoj 13. svibnja 2013. prihvatilo zahtjev Stručnog vijeća studija „Sestrinstvo“ za provedbu
propisanog postupka koji prethodi odobrenju izvedbe novog specijalističkog diplomskog stručnog
studija „Kliničko sestrinstvo“, te donijelo odluku da se predloženi studijski program uputi na recenzije
te imenovalo dva recenzenta iz reda istaknutih nastavnika i znanstvenika sa Sveučilišta u Zagrebu, i
to:
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o
o

prof. dr. sc. Igora Stipančića, dr. med., specijalista kirurgije zaposlenog u Klinici za
kirurgiju Kliničke bolnice "Dubrava" u Zagrebu, te
prof. dr. sc. Nikolu Đakovića, dr. med., predstojnika Instituta za klinička medicinska
istraživanja u Kliničkom bolničkom centru “Sestre milosrdnice” u Zagrebu.

Slijedom navedenog, članovima Povjerenstva su, uz poziv za 13. sjednicu održanu 17. lipnja 2013.,
dostavljene predmetne recenzije te konačna korigirana verzija predmetnog Elaborata.
Voditelj Ureda za kvalitetu je izvijestio da je Sveučilište u Dubrovniku od imenovanih recenzenata
zaprimilo dvije pozitivne recenzije predloženog studijskog programa, s tim da je jedan od recenzenata
zatražio vršenje izmjena glede naziva i literature jednog od kolegija sa predmetnog studijskog
programa, stoga su sukladno navedenom izvršene manje korekcije predmetnog elaborata od strane
Stručnog vijeća Preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“ kako bi sugestije recenzenata bile
ugrađene u Elaborat. Nadalje, istaknuo je da Povjerenstvo ima zadaću utvrditi udovoljava li
predloženi studijski program zakonskim i podzakonskim propisima te uputiti prijedlog Senatu
Sveučilišta u Dubrovniku da se predmetni program prihvati ili odbije.
Članovima Povjerenstva uz poziv na sjednicu dostavljeni su dvije zaprimljene recenzije te konačna
verzija Elaborata o programu specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“,
korigirana prema preporuci recenzenta.
Članovi Povjerenstva su se složili da bi, u slučaju da Senat Sveučilišta donese odluku o izvođenju
predmetnog studija, bilo potrebno, pored propisanih i uobičajenih postupaka vrednovanja kvalitete
nastavnika i nastave na Sveučilištu, usvojiti mehanizme putem kojih bi se mogla pratiti te unaprijediti
kvaliteta ovakvog novog studija.
Povjerenstvo je potom pristupilo detaljnoj analizi ispunjava li predloženi Elaborat sve uvjete za
pokretanje stručnih studija propisanih Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanje, izvođenje studijskog programa i
reakreditacije visokog učilišta (NN 24/10) (dalje u tekstu: Pravilnik).
U Elaboratu su navedeni razlozi za pokretanje studijskih programa, procjenjena je svrhovitost s
obzirom na potrebe tržišta rada u javnom i privatnom sektoru, utvrđena usklađenost sa strateškim
dokumentima Sveučilišta, izrađena je usporedba sa sličnim akreditiranim programima u Hrvatskoj i
EU te planirana horizontalna i vertikalna pokretljivost studenata. Nadalje, detaljno su utvrđeni
ishodi učenja na razini studijskog programa i pojedinih predmeta. Opis studijskog programa sadrži
propisane syllabuse obveznih i izbornih predmeta te ECTS bodove, zajedno s predviđenim nastavnim
metodama. Elaborat sadrži životopise, znanstvenu i nastavnu aktivnost nastavnika i vanjskih
suradnika koji će sudjelovati u izvedbi programa te njihovo nastavno opterećenje. Analizirani su
prostorni uvjeti za izvođenje programa, bibliotečni prostori i njihova oprema (za svakog studenta
osigurano 3 m² u učionicama odnosno više od 3 m² u laboratorijima), pa prema tim parametrima te
predviđenom broju od dvadeset izvanrednih studenata po godini studija kao i omjeru studenata i
nastavnika, studijski program ispunjava propisane i preporučene uvjete za kvalitetnu izvedbu
studija.
Nadalje, utvrđeno je da nije ispunjen propisani uvjet pokrivenosti studijskog programa sa stalno
zaposlenim nastavnicima, budući da cca 75% predviđenih nastavnika predstavlja zaposlenike Opće
bolnice Dubrovnik koji nisu u radnom odnosu sa Sveučilištem u Dubrovniku, a Pravilnikom je
postavljen uvjet da od ukupnog broja norma sati za predloženi studijski program najmanje jednu
trećinu izvode zaposlenici s punim radnim vremenom izabrani u znanstveno-nastavna ili nastavna
zvanja.
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No, Sveučilište u Dubrovniku je s Općom bolnicom Dubrovnik zaključilo Sporazum o suradnji od 01.
lipnja 2004.g. kojim je regulirana međusobna suradnja na visokom obrazovanju u produčju
medicinskih znanosti, te potom i Ugovor o zaposlenju djelatnika Opće bolnice Dubrovnik u
kumulativni radni odnos na Sveučilištu u Dubrovniku od 03. Prosinca 2007.g.. Iz navedenog se može
zaključiti da je dosadašnja višegodišnja suradnja Sveučilišta s Općom bolnicom Dubrovnik rezultirala
pokretanjem preddiplomskog stručnog studija, a budući da je daljnji razvoj stručnih studija u interesu
obaju subjekata, uputno je poduzeti mjere za ispunjavanje propisanih kadrovskih uvjeta u trenutku
kad se za to ispune formalne pretpostavke.
Elaborat je izrađen u skladu s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
preporukama Rektorskog zbora te odredbama Statuta i Pravilnika o unutarnjem sustavu osiguravanja
i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Dubrovniku kao i drugim relevantnim općim aktima i odlukama
Senata Sveučilišta u Dubrovniku.
Temeljem članka 10. stavka 5. Pravilnika o unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete
te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja
kvalitete Sveučilišta u Dubrovniku, Povjerenstvo na temelju prispjelih recenzija predmetnog
Elaborata, izvješća izvjestitelja i procjene ispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom,
jednoglasno je donijelo
MIŠLJENJE I PRETHODNU PROCJENU
1. Postupak koji prethodi donošenju specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kliničko
sestrinstvo“ na Odjelu za stručne studije proveden je u skladu s važećim propisima i općim
aktima Sveučilišta u Dubrovniku.
2. U Elaboratu za program specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“
su zadovoljeni svi uvjeti propisani Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za
izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog
programa i reakreditaciju visokih učilišta, osim propisanih kadrovskih uvjeta prema
kojima od ukupnog broja norma sati za predloženi stručni studijski program jednu trećinu
trebaju izvoditi zaposlenici s punim radnim vremenom izabrani u znanstveno-nastavna
odnosno nastavna zvanja. Cca 75% predviđenih nastavnika na predloženom studijskom
programu predstavlja zaposlenike Opće bolnice Dubrovnik, s kojom je Sveučilište u
Dubrovniku dana 01. lipnja 2004. g. sklopilo Sporazum o suradnji, kojim je regulirana
međusobna suradnja na visokom obrazovanju u području medicinskih znanosti, te dana 03.
prosinca 2007. g. Ugovor o zaposlenju djelatnika Opće bolnice Dubrovnik u kumulativni
radni odnos na Sveučilištu u Dubrovniku.
3. Predloženi studijski program je u skladu sa strategijom razvoja Sveučilišta u Dubrovniku.
4. U predmetnom Elaboratu su obrađena sva poglavlja u skladu s Pravilnikom o sadržaju
dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog
obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta, te Uputama
Rektorskog zbora za sastavljanje prijedloga prediplomskih i diplomskih studija.
5. Zaprimljene su dvije pozitivne recenzije za predloženi studijski program.
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6. Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguranja i unapređivanje kvalitete procjenjuje da
Senat Sveučilišta u Dubrovniku može prihvatiti predloženi program specijalističkog
diplomskog stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“ te donijeti odluku da se s njegovom
izvedbom započne od akademske 2013. / 2014. godine kao izvanrednim studijem.

Zaključeno u 11,00 sati
Zapisnik sastavio:

Voditelj Ureda za kvalitetu
Matej Trpin, dipl.iur.,v.r.

Predsjednik Povjerenstva za unutarnji
osiguravanja i unapređivanja kvalitete

sustav

dr. sc. Nenad Jasprica, v.r.
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